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Introdução. A posição materna é um fator que exerce influência na ocorrência do parto natural, pois tem relação 
direta com a contração uterina, encaixe do feto, mobilidade da pelve e efeito da força de gravidade sobre os músculos 
do assoalho pélvico (MAP) para facilitar o trabalho de parto e o nascimento. A dor do parto e os traumas perineais, co-
morbidades frequentes decorrentes do trabalho de parto, podem variar de intensidade entre as parturientes, de acordo 
com fatores funcionais, emocionais, educacionais e de assistência. Dentre os recursos da Fisioterapia, a terapia por 
exercício, também conhecida como cinesioterapia, utiliza a repetição de movimentos voluntários com objetivosde pre-
venir a rigidez articular,estimular o grupo muscular evitando contraturas, manter ou recuperar a força e a coordenação, 
restituir a amplitude e elevar o aporte nutricional aos tecidos.Objetivos. Determinar os efeitos da terapia por exercício 
para controlar as queixas decorrentes trabalho de parto. Método. Realizou-se um estudo de revisão integrativada 
literatura entre março e abril de 2016. Foram incluídos artigos publicados nos últimos cinco anos, disponíveis nas bases 
de dados do PubMed, Bireme/Lilacs e Scielo, nos idiomas inglês e português, recrutados pelos descritores “labor, 
obstetric” e “exercisetherapy”. Excluíram-se estudos que associavam outras formas de tratamento como massoterapia 
e eletroestimulação. Resultados. Aplicando os critérios de seleção, foram selecionados sete artigos para serem 
analisados.Estudos relatam a importância e efetividade da cinesioterapia durante o trabalho de parto, sendo realizadas 
de contrações voluntárias dos MAP, proporcionando maior suporte para o acréscimoda pressão exercida pelo feto, 
diminuindo o risco de traumas perineais. Além disso, a terapia por exercício, associada a orientações respiratórias e 
mudança de posicionamentos, mostrou resultados significantes para redução da intensidade da dor e da utilização de 
anestésicos e analgésicos durante o trabalho de parto.As evidências apontaram que exercícios de alongamento, mobi-
lizaçãopélvica, deambulação e exercícios ativos livres na bola terapêutica, no espaldar e com o bastão, podem diminuir 
a duração do período expulsivo. Outro desfecho verificado pelos estudos foi que as parturientes que foram assistidas 
pela cinesioterapia tiveram menor incidência de cesariana. Não foi relatado nenhum efeito adverso da terapêutica, ne-
nhuma contraindicação,suaaplicação é fácil e de baixo custo. Conclusão. A terapia por exercício deve ser indicada 
para pacientes em trabalho de parto vaginal por reduzir: o risco de trauma perineal, a intensidade da dor, a necessidade 
de anestésicos e analgésicos, a duração do período expulsivo, a necessidade de cesariana. É uma técnica que não 
apresenta efeitos adversos, contraindicação e de custo mínimo.
.
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